
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Správa mestskej zelene v Košiciach
IČO:  17078202
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kaduková
Telefón: +421 557263409
Email: kadukova@smsz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446108
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://josephine.proebiz.com/sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória
Referenčné číslo:  01/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45261900-3

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava, rekonštrukcia a modernizácia objektu Krematórium v Košiciach v podrobnom vymedzení
predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok podľa projektovej a technickej dokumentácie (Príloha č. 2 SP), návrhu
zmluvy o dielo (Príloha č. 1 SP) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými  
v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v
realizačnom stupni vypracovaná spol. Archem s.r.o, v zastúpení Ing. Marek Merjavý autorizovaný architekt 1374 AA je
súčasťou súťažných podkladov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je v časti B.2 súťažných podkladov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
1 518 764,49 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45443000-4
 
45262400-5
 
45321000-3
 
45261410-1

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
MČ Košice Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce, na pozemku v registri KN-C s parcelným číslom 2279.
Predmetná stavba je situovaná na Zelenom dvore č. 1, Košice budova mestského Krematória.

II.2.4)    Opis obstarávania
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Predmetom zákazky je oprava, rekonštrukcia a modernizácia objektu Krematórium v Košiciach v podrobnom vymedzení
predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok podľa projektovej a technickej dokumentácie (Príloha č. 2 SP), návrhu
zmluvy o dielo (Príloha č. 1 SP) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných
podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v realizačnom stupni
vypracovaná spol. Archem s.r.o, v zastúpení Ing. Marek Merjavý autorizovaný architekt 1374 AA je súčasťou súťažných
podkladov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je v časti B.2 súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
1 518 764,49 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  6

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO: uchádzač musí
preukázať, že je oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO:
doložený doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
 
Podmienka podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona: uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie podľa
podmienky účasti.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Nepožadujú sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO - Uchádzač musí preukázať zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. 
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil aspoň
jednu stavebnú prácu v objeme minimálne 800 000,- Eur bez DPH rovnakého alebo obdobného charakteru ako je
predmet zákazky, pričom za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pre túto
referenciu, sa považujú stavebné práce na realizácii striech pri obnove, rekonštrukcii a oprave stavby. 
 
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.  
Minimálna úroveň:  
Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a
odovzdanie prác:  
- Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:  
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo
ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto
osoby;  
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (práce na výstavbe/rekonštrukcii strechy) v dĺžke minimálne 5
rokov.  
Doklad: o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou
komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej
spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne
osvedčená fotokópia, - profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú
prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,  
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2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
 
Minimálna úroveň požadovaná v rámci určenej podmienky účasti bola stanovená jednak s prihliadnutím na
predpokladanú hodnotu zákazky, ako aj s prihliadnutím na jej rozsah a charakter. Vzhľadom na charakter a
zodpovednosti, ktoré sú na zhotoviteľa kladené v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, musí mať náležité
skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, tak aj do charakteru realizovaných prác. 
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia (v rozsahu, v akom sa
požaduje od uchádzača) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona;
oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona, uchádzač môže využiť kapacity inej
osoby len, ak táto osoba bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  05.09.2022 09:00

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch:  6

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  05.09.2022 09:30
Miesto:  online v systéme Josephine

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.08.2022
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